
Přístup společnosti dōTERRA
•  Zaměřuje se na potřeby těla 

a skutečné příčiny potíží
•  Přírodní výtažky z rostlin 
•  Zvyšuje celkovou  

úroveň wellness
•  Přínos bez vedlejších  

účinků

• Cílem je odstranění symptomů 
•  Produkty jsou z izolovaných 

syntetických látek
•  Nežádoucí účinky (známé 

i neznámé)
•  Na zdravtnictví je celosvětově 

vynaloženo 5,7 bilionů EUR ročně
• Daří se nám lépe?

 

Proč nová norma kvality esenciálních olejů? 

NORMA KVALITY 
A ČISTOTY SPOLEČNOSTI dōTERRA

Kvality esenciálních olejů

SYNTETICKÁ KVALITA

POTRAVINÁŘSKÁ KVALITA

TESTOVÁNO

Nejvíce testované. Nejvíce důvěryhodné. 
• Rostliny sklízené v prostředí přirozeného výskytu. 
•  Ověřená čistota; bez plnidel a škodlivých 

kontaminantů.
•  Přísné testování zajišťuje pravost a účinnost.

Přírodní řešení
pro zdravý a vědomý život

Moderní přístup
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Potřebujete bezpečná, účinná a cenově dostupná řešení pro vaše zdraví?

MÁTE NA VÝBĚR

JAK POUŽÍVAT OLEJE dōTERRA 

ESENCIÁLNÍ OLEJE JSOU ÚČINNÉ

nebo

dōTERRA ZARUČUJE BEZPEČNOST A 100% ČISTOTU

™

Účinné přírodní řešení
•  Sloučeniny extrahované 

a destilované z rostlin pro  
jejich přínosy.

•  Obsahují stovky nejrůznějších 
sloučenin a poskytují komplexní 
schopnosti a přínosy v mnohých 
oblastech.

•  Spolupracují s tělem na odstranění  
potíží i jejich skutečné příčiny.

•  Cenově dostupné. 

Existuje mnoho možností, jak můžete esenciální oleje 
dōTERRA používat. Ať už jako chutnou ingredienci svého 
oblíbeného sladkého nebo slaného pokrmu, na podporu 
v domácnosti, jako doplněk každodenní péče o pleť i pokožku 
– každý olej má vlastní ideální využití!

=   
1 kg listů máty 15 ml Lahvička

Esenciální oleje 
procházejí buněčnou 

membránou

PEPPERMINT 
LEAF

Trichom s olejem na listu 
máty peprné

Všechny informace jsou platné v době jejich vzniku.

ZVĚTŠENO



Všechny informace jsou platné v době jejich vzniku.
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Všechny informace jsou platné v době jejich vzniku.

2 tobolky se snídaní a s obědem 

1 kapka do vody denně

Vmasírujte do pokožky na podporu 
vyvážené nálady

Dodává energii; 1 kapka do vody denně

Uzemňující; 2–3 kapky na pokožku

Probiotika; 1 tobolka denně 

dōTERRA Lifelong 
Vitality Pack™:           

Citron: 

Kadidlo:

On Guard™:

 dōTERRA Balance™: 

PB Assist+ ™:

1 1

2 2

3 3

1. JAKÉ JSOU VAŠE NEJVĚTŠÍ PRIORITY V OBLASTI WELLNESS?

Chci se cítit méně:

Zkuste zařadit tyto změny do svého  
každodenního režimu.

Chci se cítit více:

2. JSTE PŘIPRAVENI NA JEDNODUCHÁ ŘEŠENÍ?

3. VYZKOUŠEJTE TYTO KAŽDODENNÍ NÁVYKY

dōTERRA AIR™
• Pomáhá zklidňovat smysly
• Podporuje pocit volného dýchání

ZENGEST™ENGEST™  

•  Přidávejte do citrusových nápojů, 
čajů nebo vody

•  Zmírňuje trávicí nepohodlí
•  Používejte jednu kapku denně jako 

start dne ve znamení zdravého 
životního stylu

PASTTENSE™
•  Zmírňuje napětí a stres
• Nanášejte na spánky a na šíji
• Povzbuzující životabudič

ČAJOVNÍK
• Omlazuje a čistí pokožku
• Zmírňuje podráždění pokožky
• Podporuje zdravou pleť

LEVANDULE
• Zklidňuje podrážděnou pokožku 
• Podporuje relaxaci
• Zklidňuje pokožku vystavenou slunci
• Tiší a zklidňuje

dōTERRA SERENITY™
•  Používejte na podporu klidu 

a relaxace
• Skvěle obohacuje dobu před spaním

AROMATOUCH™ 
• Nanášejte při zklidňující masáži
• Podporuje pocity relaxace 

FRAKCIONOVANÝ 
KOKOSOVÝ OLEJ
• Neparfemovaný nosný olej
•  Výborný k nanášení esenciálních  

olejů na citlivou pokožku
•  Vhodný k pravidelnému ošetření 

potřebných oblastí
• Používá se k ředění esenciálních olejů

DEEP BLUE RUB™
• Nanášejte před cvičením i po něm
•  Používejte pro zklidňující a příjemnou 

masáž svalů
•  Nanášejte na unavené svaly po 

pracovním dni nebo zvedání břemen

KADIDLO
• Omlazuje a zklidňuje pokožku 
•  Pro vyrovnanost mysli a lepší náladu
•  Naneste na ruce a chodidla pro 

příjemný hřejivý prožitek

ON GUARD™
•  Dodává hřejivou, citrusovou, 

kořeněnou chuť horkým nápojům 
a dezertům

• Dobíjí energii a povznáší mysl

CITRON
•  Zastudena lisovaný z citronové kůry, 

lépe si tak zachovává svůj charakter  
a prospěšné účinky

• Pro ochucení potravin a nápojů
•  Přidávejte do vody jako alternativu 

slazených nápojů
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Nutriční podpora pro život plný  
vitality a wellness.

•  MICROPLEX VMz™: Multivitaminy a minerální látky 
z neupravených surovin

•  ALPHA CRS™+: Obsahuje směs patentovanou exkluzivně 
společností dōTERRA a obsahuje účinné polyfenoly

•  xEO MEGA™: Obsahuje celé spektrum karotenoidů a  
devět esenciálních olejů

dōTERRA LIFELONG 
VITALITY PACK™ (LLV)

##1
PRODUKT

záruka 
spokojenosti 

30 dní 
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Všechny informace jsou platné v době jejich vzniku.

SADA PRO OBCHODNÍKY  
BONUS FAST TRACK  

+400 věrnostních bodů*
Začněte na procentuální 

úrovni 25 % LRP

SADA ZÁKLADNÍCH DOMÁCÍCH OLEJŮ RODINNÁ SADA OLEJŮ

Vyberte si sadu podle svých potřeb

Velkoobchodní členství dōTERRA je za 20 EUR nebo se slevou s jakoukoli 
registrační sadou. Obnovuje se jednou ročně za 15 EUR. Při obnově 
členství po roce automaticky získáváte 15 ml oleje Máta peprná. 
(Velkoobchodní cena je 17,50 EUR.)
Výše uvedené ceny jsou bez DPH.

Objednáváte 
u svého 

produktového 
poradce.

Přihlaste se
a využijte ceny
o 25 % nižší než 
maloobchodní!

NEBO

MALOOBCHODNÍ VELKOOBCHODNÍ

Obsah: Téměř každý olej, mnoho produktů pro zdraví, produkty řady SPA, sada emoční aromaterapie dōTERRA™,
 lahvičky na vzorky (12), difuzér dōTERRA Lumo™, brožura Essentials. Bližší informace o sadě viz doterra.com/ME/en_ME/country-specific-information.

Obsah: 15ml lahvičky oleje Kadidlo, Levandule, Citron, Čajovník,  
Oregano, Máta peprná, dōTERRA Air™,, Deep Blue™ (5 ml), ZenGest™,  

On Guard™, difuzér dōTERRA Petal™ a brožura Essentials.

Obsah: 5 ml lahvičky oleje Kadidlo, Levandule, Citron, Čajovník,  
Oregano, Máta peprná, dōTERRA Air™, Deep Blue™, ZenGest™,  

On Guard™, a brožura Essentials.



•  Zadejte měsíční věrnostní objednávku v hodnotě  
nejméně 50 PV† a získáte věrnostní body zdarma.*  
Lze kdykoli změnit nebo zrušit.  

•  Procento věrnostních bodů ZDARMA se zvyšuje  
každé 3 měsíce o 5 % až po limit 30 %!*

Získejte bezplatný produkt 
měsíce, když zadáte jedinou 
věrnostní objednávku v  
celkové hodnotě 125 PV†  
nebo více, která bude 
zpracována nejpozději 15.  
dne každého měsíce.

SADA PŘÍRODNÍ ŘEŠENÍ

NEJCHYTŘEJŠÍ NAKUPOVÁNÍ: Věrnostní odměny

Úvodní 
procentuální 
úroveň LRP:

BONUS FAST TRACK  
+100 věrnostních bodů  

ZDARMA*
Začněte na procentuální 

úrovni 15 % LRP

Obsah: (15 ml): dōTERRA Serenity™, ZenGest™, Čajovník, AromaTouch™, Kadidlo, dōTERRA Air™, dōTERRA Balance™, Levandule,  
Citron, Máta peprná, On Guard™, Planý pomeranč, (10 ml) PastTense™ (10 ml): gelové kuličky On Guard™, bělicí zubní pasta On Guard™, On Guard™  

pěnivé mýdlo na ruce s dávkovačem 2 ks, gelové kapsle On Guard™+, dōTERRA LifeLong Vitality Pack™, Correct-X™, PB Assist+™, tyčinka  
dōTERRA Air™, krém Deep Blue™,  ZenGest™ TerraZyme, ochranný šampon dōTERRA Salon Essentials™, uhlazující kondicionér  

dōTERRA Salon Essentials™, frakcionovaný kokosový olej (115 ml), difuzér dōTERRA Lumo™, dřevěná krabice, brožura Essentials.

Záruka na produkt: Bližší informace viz zásady vrácení zboží platné ve společnosti dōTERRA.
 *Chcete-li získat více informací o způsobu, jak se kvalifikovat, podívejte se do letáku Programu věrnostních odměn         †Osobní objem

S  P R O D U K T E M
30 DNÍ

ZÁRUKA 
SPOKOJENOSTI

10 % 15 % 20 % 25 % 30 %

ZDARMA

Všechny informace jsou platné v době jejich vzniku.



ČÍ ŽIVOTY CHCETE ZMĚNIT?

životy Měníme 

CHCI ZMĚNIT SVŮJ ŽIVOT!

ŽIVOTNÍ STYL WELLNESS

žijte

Použijte příručku Live a naplánujte si přehled životního stylu
• Prožijte pozitivní změnu s produkty pro vás i vaši rodinu.
• Využívejte naplno výhody velkoobchodního členství.

UMOŽNĚTE ZMĚNU DALŠÍM!

sdílejte
S OSTATNÍMI

Použijte příručku Share a naplánujte si přehled pro pořadatele seminářů
• Uspořádejte seminář a pomozte přátelům a rodině najít přírodní řešení.
• Získejte produkty zdarma a mnoho dalšího!

CHCI ZMĚNIT SVOU BUDOUCNOST!

A INSPIRUJTE OSTATNÍ

budujte
PŘÍJEM

Použijte příručku Build a naplánujte si přehled podnikání
•  Využijte prověřená školení a podporu společnosti dōTERRA a rozjeďte 

vlastní podnikání.
• Trvalý pasivní příjem vám poskytne nezávislost a svobodu!†

ZMĚŇTE SVĚT: 
Každý nákup umožňuje iniciativě 
dōTERRA Co-Impact Sourcing™ a 
nadaci dōTERRA Healing Hands™ 
měnit životy jednotlivých zemědělců i 
jejich komunit k lepšímu. Více informací 
na doterra.eu > Náš příběh > Čím se 
dōTERRA liší.

Pokaždé, když si koupíte lahvičku 
esenciálního oleje dōTERRA, 

měníte něčí život k lepšímu. — Emily Wright

Každý den zlepšuje dōTERRA kvalitu života lidí po celém světě.  
Připojte se k nám a dopřejte světu, aby byl zdravější a šťastnější.

† Výsledky jsou různé. 

Všechny informace jsou platné v době jejich vzniku.



Začínáme

PROHLÁŠENÍ: Tyto informace slouží pouze za účelem vzdělávání a neslouží jako náhrada lékařské péče nebo předpis k vyléčení konkrétního zdravotního problému nebo onemocnění. Lékařskou pomoc poskytují kvalifikovaní zdravotní odborníci.

Gelové kuličky           Gelové kapsleRovněž k dispozici: B S

 

——— Túje Intenzivní očistný a pročišťující olej
——— Bazalka Pro čistý a zdravý vzhled pokožky 
——— Bergamot Při nanesení na pokožku 

uklidňuje a tiší
——— Černý pepř Vyzdvihuje přirozenou chuť jídla
——— Kardamom Aromatické koření pro 

vaření a pečení
——— Cedrové dřevo Zředěný esenciální olej 

nanesený na pokožku přispívá k čisté a 
zdravé pokožce 

——— Koriandr (nať) Dodává svěží, intenzivní chuť 
pokrmům; zklidňující a chladivý pro pokožku 

——— Skořice Intenzivní, sladké koření pro 
dochucení pokrmů; přidejte do vody a 
vyplachujte ústa

——— Šalvej muškátová Pro zdravé vlasy a 
vlasovou pokožku

——— Hřebíček Koření do kuchyně; pro zdravé 
zuby a dásně

——— Kopaiva Přispívá k hladké, čisté pokožce
——— Koriandr (semeno) Lehké květové aroma pro 

dochucení pokrmů; při místním nanášení 
pomáhá udržovat pleť čistou

——— Cypřiš Zlepšuje vzhled mastné pleti
——— Douglaska Zlepšuje náladu; osvěžuje vzduch
——— Eukalyptus Osvěžuje a oživuje pokožku a vlasy 
——— Fenykl Charakteristické lékořicové aroma a 

chuť; přidávejte do vody nebo čaje
——— Kadidlo Nanášejte na pokožku pro uvolnění a 

klid; upravuje nedokonalosti pleti    
——— Pelargonie růžová Přispívá k čistému, 

zdravému vzhledu pokožky
——— Zázvor Zřeďte a nanášejte na pokožku, má 

hřejivé a zklidňující účinky
——— Grapefruit Trpce kyselé aroma pro dochucení 

pokrmů; zlepšuje náladu
——— Smil italský Zlepšuje vzhled pleti 
——— Jasmín Touch Povznáší náladu; zdravá pleť; 

osobní parfém
——— Jalovcové bobule Má zklidňující, uzemňující 

vůni; působí jako přírodní pleťové tonikum
——— Levandule Zmírňuje občasné podráždění 

pokožky; při aromatickém užití rovněž 
zklidňuje a tiší

——— Citron Pro dochucení pokrmů; při nanesení 
na pokožku zlepšuje náladu

——— Citrónová tráva Má lehce citrusovou chuť; 
tonizuje pokožku

——— Limetka Dodává jídlu lepší chuť; při nanesení 
na pokožku zlepšuje náladu

——— Majoránka Pro dochucení pokrmů; při 
vnitřním použití zklidňuje a zlepšuje náladu

——— Čajovník Očistný; pro čistou a zdravou pleť
——— Meduňka Zklidňuje napětí a nervy
——— Myrha Čisticí účinky; zklidňuje pokožku; 

podporuje emoční vyrovnanost
——— Oregano Kořeněné, bylinné aroma do pokrmů
——— Pačuli Při nanesení na pleť přispívá k její hebkosti 

a zářivosti; upravuje nedokonalosti pleti
——— Máta peprná     Vnitřně zmírňuje občasnou 

žaludeční nevolnost; osvěžující, výrazné 
aroma k dochucení pokrmů 

——— Heřmánek římský Zklidňující účinek na 
pokožku, mysl i tělo 

——— Rozmarýn Bylinkové aroma k dochucení 
pokrmů; zklidňující a povznášející

——— Růže Touch Zklidňuje zpevňuje pokožku, 
podporuje sebevědomí a náladu

——— Santalové dřevo Zlepšuje pokožku, vlasy a náladu
——— Jedle sibiřská Pomáhá vyrovnávat emoce
——— Tymián Pro dochucení pokrmů; očistné a 

pročisťující účinky na pokožku
——— Vetiver Uzemňuje a zklidňuje
——— Divoký pomeranč Povznáší mysl a tělo
——— Ylang-ylang Při místním nanášení podporuje 

zdravý vzhled pokožky a vlasů; povznáší náladu

——— dōTERRA Air™ Tiší smysly
——— AromaTouch™ Při nanesení na pokožku 

zmírňuje napětí a podporuje uvolnění  
——— dōTERRA Balance™ Pro větší vyrovnanost a 

lepší rozpoložení
——— Citrus Bliss™ Oživuje; povznáší náladu; 

snižuje stres
——— ClaryCalm™ Tiší a uklidňuje
——— DDR Prime™     Celková kondice a pohoda
——— Deep Blue™ Zklidňuje a ochlazuje pokožku 

a svaly
——— Elevation Pomáhá odbourat stres; zvedá 

náladu; dodává energii a radost
——— InTune™ Podporuje soustředěnost, pozornost, 

duševní bystrost a náladu
——— On Guard™          Posiluje přirozenou 

obranyschopnost organismu  
——— PastTense™ Podporuje relaxaci
——— Salubelle™ Přispívá ke zdraví a omlazení pokožky
——— dōTERRA Serenity™     Přispívá k relaxaci a 

zklidnění; napomáhá spánku
——— Smart & Sassy™     Podporuje dobrou náladu; 

osvěžuje a povzbuzuje
——— TerraShield™ Ochrana před hmyzem; 

podporuje zdravé hranice s okolím
——— TriEase™     Stejné podíly esenciálních olejů 

Citron, Levandule a Máta peprná v gelové 

kapsli; praktické na cesty nebo pobyt venku
——— Kolekce Jóga Zvyšuje přínos jógového 

cvičení; posiluje sebedůvěru
——— Zendocrine™     Přidávejte do citrusových 

nápojů, čajů nebo vody
——— ZenGest™     Tiší občasnou 

žaludeční nevolnost

 
——— Komplex polyfenolů Deep Blue™ Vyrobeno 

speciálně za účelem dosažení zklidňujícího, 
ochlazujícího pohodlí pro tělo

——— Frakcionovaný kokosový olej Pomůcka k ředění 
esenciálních olejů a hydratace pro pokožku

——— dōTERRA Lifelong Vitality Pack™ 
Doplněk stravy 

——— Komplex fytoestrogenů Lifetime Complex Směs 
standardizovaných rostlinných fytoestrogenů a 
extraktů z neupravených potravin       

——— Komplex Zendocrine™ Patentovaná směs 
esenciálních olejů Tangerinka, Rozmarýn, 
Pelargonie růžová, Jalovcové bobule a 
Koriandr (nať)

 

——— Correct-X™ Chrání, hydratuje a zklidňuje 
pokožku a urychluje její obnovu po napětí

——— dōTERRA™ SPA Neutrální emulze na tělo a ruce 
Základová emulze, do které si přidáte 
esenciální oleje podle chuti a potřeby

——— Péče o pokožku HD Clear™ Obličejová 
emulze a pěnivé mýdlo na obličej

——— dōTERRA Salon Essentials™ Ochranný 
šampon a uhlazující kondicionér

——— Bonbony pro lepší dýchání dōTERRA Air™ 
Udržuje dýchací cesty průchozí; celkově 
usnadňuje dýchání

——— Deep Blue Rub™ Zklidňující krém
——— Difuzér Lumo™/Petal™/Pilōt™/Volo™/Laluz™ 

Difuzéry pro aromatické použití 
——— Bonbony On Guard™ Zdravá imunita 
——— Pěnivé mýdlo na ruce On Guard™  

Praktické a účinné mýdlo
——— Bělicí zubní pasta On Guard™ 

Přírodní bělicí zubní pasta
——— Rostlinné kapsle Prázdné gelové kapsle

WELLNESS

ORIGINÁLNÍ SMĚSI OLEJŮ

JEDNODRUHOVÉ OLEJE

SPA

ŽIVOT

B

S

S

S

S

S

S

S

B

Všechny informace jsou platné v době jejich vzniku.



Všechny informace jsou platné v době jejich vzniku.
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